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ABSTRAK 

 
Pengetahuan kesehatan dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi 

kesehatan melalui penyuluhan, pemberian ceramah dan leaflet. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui perbedaan pengetahuan SMK “X” Kalimantan Barat tentang 
penatalaksanaan swamedikasi jerawat setelah mendapatkan edukasi. Terdapat dua 
kelompok sampel yaitu : kelompok ceramah dan kelompok leaflet yang masing-
masing mengikuti pretest, edukasi, dan posttest. Jumlah sampel sebanyak 132 
responden dengan metode sampling strartified random sampling. Uji wilcoxon 
menunjukan hasil yang signifikan (p=0,000) bahwa terdapat perbedaan 
pengetahuan sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi. Kelompok leaflet nilai 
pretest 71,56±10,45 dan posttest 92,08±6,28 dan kelompok ceramah pretest 
68,31±12,63 dan posttest 87,23±8,70. Uji mann-whitney menunjukan hasil yang 
tidak signifikan (p=0,213) bahwa tidak terdapat perbedaan antara metode ceramah 
dan leaflet. 

 
Kata Kunci : Swamedikasi Jerawat, Edukasi Ceramah dan Leaflet, Pengetahuan 
 

ABSTRACT 
 

Health knowledge can be improved by providing education through 
counseling, providing lectures and leaflets. The purpose of this study to determine 
differences in students' knowledge of SMK “X” West Kalimantan about self 
medication of acne management after getting education. There are two groups of 
samples: those lectures and leaflets groups, each following the pretest, education, 
and posttest. The total sample of 132 respondents with a sampling strartifed 
random sampling method. Wilcoxon test showed significant results (p=0,000) that 
there are differences in knowledge before and after getting education. Value 
leaflet group pretest posttest 71.56 ± 10.45 and 92.08 ± 6.28 and the lecture 
group pretest posttest 68.31 ± 12.63 and 87.23 ± 8.70. Mann-Whitney test showed 
no significant results (p = 0.213) that there is no difference between a lecture and 
a leaflet. 

 
Keywords: Self Medication Acne, Education Lectures and Leaflet, Knowledge 
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PENDAHULUAN 

 Upaya masyarakat untuk mengobati diri sendiri dikenal dengan istilah 

swamedikasi (Depkes, 2006). Swamedikasi adalah perilaku seseorang dalam 

mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang dibeli bebas 

di apotek atau toko atas inspirasi sendiri tanpa resep dokter. Swamedikasi dapat 

dilakukan terhadap penyakit ringan dengan menggunakan obat bebas, obat bebas 

terbatas dan obat wajib apotek (Atmoko & Kurniawati, 2009). Jerawat atau dalam 

bahasa medisnya disebut acne vulgaris merupakan peradangan kronik folikel 

pilosebasea yang sering diikuti dengan timbulnya komedo, papula, kista pada 

daerah wajah, bahu, dada, dan punggung (Harahap, 2000). Jerawat berdampak 

besar terhadap kehidupan pasien (Ismail & Mohammed-Ali, 2012). Jerawat dapat 

mempengaruhi 85% remaja dan kadang berlanjut pada usia dewasa (James, 2005).  

Masyarakat melakukan swamedikasi sebagai alternatif pengobatan. 
Keterbatasan pengetahuan tentang obat dan penggunaanya akan menimbulkan 
kesalahan pengobatan dalam melakukan swamedikasi. Masyarakat cenderung 
hanya tahu merk dagang obat tanpa tahu zat berkhasiatnya (Depkes, 2006). 
Seringkali dijumpai swamedikasi menjadi sangat boros karena mengkonsumsi 
obat-obatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau akan menjadi berbahaya 
(Kristina et al., 2008). Sering ditemukan pasien jerawat kondisinya memburuk 
setelah melakukan pengobatan sendiri (Khalid dan Iqbal, 2010).  
  Pengetahuan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan 

memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan, 

pemberian ceramah dan leaflet. Edukasi merupakan suatu kegiatan untuk 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, suatu kelompok atau 

individu. Tujuan dari edukasi adalah agar masyarakat, kelompok atau individu 

mendapatkan pengetahuan kesehatan yang lebih baik. Adanya pemberian edukasi 

dapat merubah perilaku dari sasaran edukasi. Setiap sasaran edukasi memiliki 

metode edukasi yang berbeda. Hal ini bertujuan agar edukasi yang dilakukan 

sesuai dengan kondisi dari sasaran edukasi dan lebih efektif  (Notoatmodjo, 2003). 

Metode ceramah adalah cara menyajikan pelajaran melalui penuturan 
secara lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok siswa. Kelebihan metode 
ceramah adalah murah, mudah untuk dilakukan, dapat menyajikan materi 
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pelajaran yang luas, dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu 
ditonjolkan, dapat mengontrol keadaan kelas, serta tidak memerlukan persiapan 
yang rumit (Sanjaya, 2010). Leaflet merupakan bentuk media penyampaian 
informasi atau pesan kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Kelebihanya antara 
lain tahan lama, mancakup banyak orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, 
dapat dibawa kemana-mana, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan 
gairah belajar ( Notoatmojo, 2005). 

Dilihat dari uraian di atas, maka penelitian ini dikembangkan dengan 
harapan mendapatkan gambaran perbedaan pengetahuan siswa SMK “X” 
Kalimantan Barat sebelum dan sesudah pemberian edukasi melalui metode 
ceramah dan melalui leaflet. Penelitian ini sekaligus  bertujuan meningkatkan 
pengetahuan siswa tentang swamedikasi jerawat. 

 
METODE PENELITIAN 
1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian eksperimental design, dengan 
metode pretest dan posttest. Intervensi yang diberikan yaitu berupa edukasi 
kesehatan. Pada penelitian ini terdapat 2 kelompok sampel yaitu: kelompok 
sampel yang diberi intervensi berupa pemberian edukasi melalui ceramah dengan 
dan kelompok sampel yang diberi inervensi berupa pemberian edukasi melalui 
media leaflet (kelompok 2). Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan 
pengetahuan siswa SMK ”X” Kalimantan Barat. 
2. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 
a. Edukasi yaitu upaya penyampaian pesan kesehatan kepada masyarakat 

mengenai swamedikasi jerawat yang meliputi tentang pengertian  jerawat, 
gejala, faktor resiko serta penanganannya 

b. Pemberian edukasi dilakukan melalui 2 cara yaitu, melalui ceramah dengan 
media powerpoint slide dan handout (kelompok 1) dan melalui media leaflet 
(kelompok 2). 

c. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah edukasi penatalaksanaan 
swamedikasi jerawat 

d. Pengatahuan dalam penelitian ini mencakup pemahaman tentang jerawat 
(pengertian jerawat, gejala, dan faktor resiko) serta pengetahuan tentang 
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penatalaksanaan swamedikasi jerawat yang diperoleh melalui proses 
pendidikan. Perbedaan pengetahuan dilihat dari hasil nilai pre-test dan post-
test 

3. Alat Penelitian 
a. Leaflet 

Leaflet yang digunakan berisikan pengetahuan tentang penatalaksanaan 
jerawat. Leaflet ini digunakan sebagai alat untuk memberikan edukasi 
(pengetahuan) mengenai jerawat dan penatalaksanaannya. 
b. Powerpoint Slide dan Hand Out 

Powerpoint slide merupakan media persentasi yang dapat dikreasikan 
dengan warna, dilengkapi dengan foto-foto dan gambar digital dari clip arts yang 
tersedia didalam computer, sedangkan hand out merupakan powerpoint  slide 
yang telah dicetak pada kertas.  
c. Kuisioner 

Kuisioner digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.. Kuisioner 
dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan mengenai pengetahuan tentang jerawat 
dan juga penatalaksanaan swamedikasinya. Kuisioner ini menggunakan bentuk 
pertanyaan berupa pilihan ganda. 
4. Populasi dan Sampel 
a.  Populasi dalam penelitian ini adalah 329 siswa.   
b.  Sampel : Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

random sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengundi 
kelas-kelas secara acak. Hasil yang didapat untuk intervensi berupa 
pemberian edukasi melalui ceramah dengan media powerpoint slide dan 
handout adalah kelas X TKJ1(Teknik Komputer Jaringan) dan kelas XII 
TKJ2 (Kelompok 1) dengan jumlah sampel sebanyak 75 siswa dan untuk 
kelompok sampel yang diberi intervensi berupa pemberian edukasi melalui 
media leaflet adalah kelas X TKJ2 dan XII RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) 
Kelompok 2 dengan jumlah sampel sebanyak 74 siswa. 

5. Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan pada SMK “X” Kalimantan Barat. 
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6. Jalanya Penelitian 
a. Perjanjian penelitian 

Tahap ini dimulai dengan pengajuan surat ijin penelitian dari Fakultas 
Farmasi UMS yang ditujukan kepada kepala sekolah SMK dengan menyertakan 
proposal penelitian. 
b. Pretest 

Pengambilan data yang dilakukan sebelum siswa memperoleh intervensi 
berupa edukasi mengenai pengetahuan tentang swamedikasi jerawat (pretest). 
Alokasi waktu yang diberikan untuk menjawab soal pretest adalah 20 menit 
c. Edukasi 

Edukasi berupa penyampaian pesan kesehatan kepada siswa. Edukasi pada 
penelitian ini dilakukan selang 1 minggu setelah pelaksanaan pretest dengan 
alokasi waktu yang digunakan untuk pemberian edukasi adalah 60 menit.  
d. Posttest 

Pengambilan data yang dilakukan setelah siswa memperoleh intervensi 
(posttest). Alokasi waktu yang digunakan untuk menjawab soal posttest adalah 20 
menit.  
7. Analisis Data 

Analisis data dimulai dengan menghitung nilai dari pertanyaan yang 
dijawab dengan tepat oleh responden baik nilai pretest maupun nilai posttest 
dimana penilaianya jika jawaban benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 
0. Seluruh nilai benar dijumlah dan dihitung rata-ratanya dan dikategorikan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan responden. Menurut Nursalam (2003) data dapat 
dikategorikan dalam beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Tingkat Pengetahuan Menurut Nursalam (2003) 
Tingkat Pengetahuan Skor  

Tinggi 76 – 100
Sedang 56 – 75 
Rendah 0 – 55 

 
Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan program SPSS For 

Windows 17.0. Adapun  analisis yang  dilakukan sebagai berikut 
a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan teknik analisis statistik kolmogorov-
Smirnov. Jika data tidak terdistribusi normal maka analisis data menggunakan uji 
non parametrik. 
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b. Uji t-berpasangan 
Uji t-berpasangan digunakan untuk melihat perbedaan  antara rata-rata 

nilai responden sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi. Hasil  analisis 
dikatakan terdapat  perbedaan antara pretest dengan posttest apabila diperoleh 
nilai (p<0,05). Uji alternatif bila syarat uji parametrik tidak terpenuhi adalah 
dengan uji Wilcoxon. 
c. Uji t-test sampel independent 

Uji t-test sampel independent dilakukan untuk melihat perbedaan rata-rata 
nilai antara kedua sampel uji (kelompok 1 dengan  kelompok 2). Hasil analisis 
dikatakan terdapat ada perbedaan antara kelompok 1 dengan  kelompok 2 apabila 
diperoleh nilai (p<0,05). Uji alternatif bila syarat uji parametrik tidak terpenuhi 
adalah dengan uji Mann-Whitney. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Responden 

 Penelitian ini menggunakan 2 kelompok uji  dengan jumlah sampel 
sebanyak 132 siswa yang masing-masing mendapatkan perlakukan yang berbeda. 
Kelompok mendapatkan edukasi ceramah adalah kelas X TKJ1 dan kelas XII 
TKJ2 dengan jumlah sampel sebanyak 65 siswa dan 10 siswa didropout. 
Kelompok sampel yang diberi intervensi berupa pemberian edukasi melalui media 
leaflet adalah kelas X TKJ2 dan XII RPL dengan jumlah sampel sebanyak 67 
siswa dan 7 siswa didropout. Data responden yang diambil meliputi : nama, jenis 
kelamin, dan umur. Jumlah responden laki-laki dan perempuan  tidak jauh 
berbeda dan umur responden berkisar antara 16-18 tahun. Dapat dilihat bahwa 
84% responden tidak pernah mendapatkan edukasi kesehatan tentang 
swamedikasi jerawat dan 16% responden pernah mendapatkan edukasi kesehatan 
tentang swamedikasi jerawat. Tabel 2 menunjukan data tentang demografi siswa 
SMK “X” Kalimantan Barat. 
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Tabel 2.  Demografi Responden siswa SMK “X” Kalimantan Barat. 
Data Demografi Jumlah 

Responden 
Persentase 

(%) 
Jenis Kelamin   

Laki-laki 64 48% 
Perempuan 68 52% 

Umur   
15 tahun 13 10% 
16 tahun 34 26% 
17 tahun 35 27% 
18 tahun 36 27% 
19 tahun 12 9% 
20 tahun 2 1% 

Pernah mendapatkan edukasi   
Pernah 21 16% 
Tidak pernah 111 84% 

Pernah mengalami jerawat   
Pernah 132 100% 
Tidak penah - - 

 

Responden yang pernah mengalami masalah jerawat adalah 100% 

responden pernah mengalami masalah dengan  jerawat. Jika responden pernah 

mengalami masalah jerawat responden dapat mengisi informasi tentang tindakan 

swamedikasi yang dilakukan dalam mengatasi jerawat selama ini. responden 

melakukan pengobatan sendiri yaitu 80%, 4% mengunjungi dokter, dan 16% 

membiarkan jerawat tersebut. Obat yang digunakan yaitu 60% obat modern dan 

53% menggunakan ramuan tradisional. Responden paling banyak membeli obat di 

pasar yaitu 73% dan sisanya membeli obat di apotek dan dokter atau dengan 

membuat ramuan tradisional sendiri . Teman adalah faktor yang paling besar 

mempengaruhi responden dalam  memilih obat yaitu 40%, berdasarkan iklan 

29%, keluarga 35%, dan faktor lainnya sebesar 20%. Mengatasi masalah jerawat 

responden paling banyak menggunakan sabun pembersih yaitu 51%, yang 

menggunakan salep yaitu 34%, dan sisanya menggunakan ramuan tradisional 

contohnya daun sirih. Mencegah jerawat dapat dilakukan dengan menjaga 

kebersihan, 53% responden mencegah jerawat dengan cara menjaga kebersihan, 

50% menggunakan pembersih wajah dan 15% menggunakan obat. Gejala yang 

dirasakan responden ketika mengalami masalah jerawat adalah bintik merah pada 

wajah 50%, timbulnya komedo 47%, gatal pada wajah 22% dan ada bintik yang 
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berisi nanah 40%. Informasi tenang tindakan swamedikasi jerawat yang dilakukan 

siswa SMK “X” Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 3.   
Tabel 3.  Informasi tentang tindakan swamedikasi jerawat yang dilakukan siswa SMK “X” 

Provinsi Kalimantan Barat 
Tindakan Jumlah 

Responden 
Persentase 

(%) 
Yang dilakukan jika terkena jerawat   

Mengobati sendiri 105 80% 
Ke Dokter 5 4% 
Membiarkan saja 22 16 % 

Obat yang menjadi pilihan   
Ramuan tradisional 70 53% 
Obat modern 89 60% 

Tempat membeli obat   
Toko Obat 97 73% 
Dokter 7 5 % 
Apotek 7 5% 
Lainnya 23 17% 

Informasi memilih obat berdasarkan   
Teman 53 40% 
Iklan 38 29% 
Keluarga 46 35% 
Lainya 27 20% 

Sediaan yang biasa digunakan   
Sabun pembersih 67 51% 
Salep 45 34% 
Lainnya 20 15% 

Cara yang dilakukan dalam mencegah 
jerawat 

  

Menjaga kebersihan 70 53% 
Menggunakan pembersih wajah 67 50% 
Menggunakan obat topikal 15 11% 

Gejala yang dirasakan   
Bintik merah pada wajah 67 50% 
Timbulnya komedo 62 47% 
Gatal pada wajah 30 22% 
Ada bintik yang berisi nanah 53 40% 

 

2. Pengetahuan Responden Sebelum dan Sesudah Pemberian Edukasi 

Ceramah dan Leaflet 

Pengetahuan tentang swamedikasi jerawat diukur sebelum dan sesudah 

mendapatkan edukasi ceramah dan leaflet dengan memberikan kuisioner pada 

siswa. Pretest digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum 

mendapatkan edukasi dan posttest digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa 
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setelah mendapatkan edukasi. Berdasarkan hasil pengukuran dari kedua kelompok 

akan didapatkan nilai tertinggi, nilai terendah dan nilai rata-rata (mean) sebelum 

dan sesudah mendapatkan edukasi. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden dan Nilai Rata-rata (X ± SD) Berdasarkan 

Kategori Nilai Pretest dan Posttest 
Kategori nilai Nilai Pengetahuan responden

Ceramah Leaflet 
Pretest Posttest Pretest Posttest 

Nilai tertinggi 90,00 100 85,00 100 
Nilai terendah 40,00 70,00 40,00 75,00 
Nilai rata-rata 68,31±12,63 87,23±8,70 71,56±10,45 92,08±6,28 
 
Tabel diatas menunjukan hasil pengukuran tingkat pengetahuan responden 

sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi. Nilai terendah responden pada 

kelompok ceramah sebelum mendapatkan edukasi adalah 40,00 dan setelah 

mendapatkan edukasi nilai terendah responden pada kelompok ceramah adalah 

70,00. Nilai tertinggi responden pada kelompok ceramah sebelum mendapatkan 

edukasi adalah 90,00 dan setelah mendapatkan edukasi nilai tertinggi responden 

adalah 100. Hal ini menunjukan adanya peningkatan nilai pengetahuan setelah 

mendapatkan edukasi berupa ceramah dengan media powerpoint slide dan 

handout dengan nilai rata- rata pretest 68,31±12,63 meningkat setelah 

mendapatkan edukasi dengan nilai rata-rata posttest 87,23±8,70.  

Pada kelompok leaflet nilai pengetahuan responden dapat dilihat pada 

tabel 4. Nilai terendah responden pada kelompok leaflet sebelum mendapatkan 

edukasi adalah 40,00 dan setelah mendapatkan edukasi nilai terendah responden 

menjadi 75,00. Nilai tertinggi responden sebelum mendapatkan edukasi 85,00 dan 

setelah mendapatkan edukasi nilai tertinggi pada kelompok leaflet meningkat 

menjadi 100. Hal ini menunjukan adanya peningkatan nilai pengetahuan setelah 

mendapatkan edukasi berupa pemberian leaflet dengan nilai rata-rata pretest 

71,56±10,45 meningkat setelah mendapatkan edukasi dengan nilai rata-rata 

posttest  92,08±6,28. 

Berdasarkan nilai rata-rata dari setiap kelompok maka dapat dikategorikan 

tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi dapat dilihat pada 

tabel 4. Pada kelompok ceramah nilai rata-rata responden sebelum mendapatkan 

edukasi adalah 68,31 yang dikategorikan bahwa tingkat pengetahuan responden 
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dikategorikan sedang dan setelah mendapatkan edukasi ceramah nilai rata-rata 

responden meningkat menjadi 87,32 dikategorikan bahwa tingkat pengetahuan 

responden tinggi. Pada kelompok leaflet nilai rata-rata responden sebelum 

mendapatkan edukasi adalah 71,56 dikategorikan sedang dan setelah mendapatkan 

edukasi nilai rata-rata responden meningkat menjadi 92,08 dikategorikan bahwa 

tingkat pengetahuan responden tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Notoadmojo (2003) bahwa edukasi dapat meningkatkan pengetahuan individu 

menjadi lebih baik. 

Pada uji normalitas menggunakan SPSS For Windows 17.0 didapatkan 

hasil bahwa data kedua kelompok tidak terdistribusi normal yaitu pada kelompok 

ceramah nilai p<0,05 (nilai p pretest 0,027 dan posttest 0,018) dan leaflet p<0,05 

(nilai p pretest 0,000 dan posttest 0,000). Sehingga  analisis yang digunakan 

adalah analisis non parametrik yaitu uji Wilcoxon untuk melihat perbedaan  antara 

rata-rata nilai responden sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi. Uji wilcoxon 

nilai pretest dan posttest pada kelompok ceramah menunjukan hasil p=0,000, dan 

pada kelompok leaflet menunjukan hasil p=0,000. Semua menunjukan hasil yang 

signifikan sehingga dapat membuktikan bahwa ada perbedaan pengetahuan siswa 

sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi berupa ceramah dengan media 

powerpoint slide dan handout serta edukasi melalui pemberian leaflet. 

Pengetahuan dalam melakukan pengobatan sendiri dapat ditingkatkan 

dengan memberikan edukasi atau penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah 

dan leaflet (Supardi,1998). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan setelah 

diberi edukasi melalui metode ceramah dan dengan media leaflet, pengetahuan 

responden meningkat secara signifikan dilihat dari hasil rata-rata nilai posttest. 

Peningkatan nilai ini membuktikan bahwa edukasi yang telah diberikan pada 

kedua kelompok berhasil meningkatkan pengetahuan responden tentang 

swamedikasi jerawat. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan agar siswa dapat 

melakukan swamedikasi jerawat secara rasional. Hal ini juga menunjukan edukasi 

yang dilakukan disekolah membawa dampak yang positif bagi siswa karena 

dengan adanya edukasi dapat berpengaruh terhadap pengetahuan penatalaksanaan 

swamedikasi jerawat sehingga pengetahuan siswa menjadi meningkat. 
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3. Perbedaan Pemberian Edukasi Ceramah dan Leaflet Terhadap 

Pengetahuan Responden 

 Tujuan dari edukasi adalah agar masyarakat, kelompok atau individu 

mendapatkan pengetahuan kesehatan yang lebih baik. Adanya pemberian edukasi 

dapat merubah perilaku dari sasaran edukasi (Notoatmodjo, 2003). Menurut 

Mubarak dan Chayatin (2009) tujuan pendidikan kesehatan adalah mengubah 

perilaku individu, kelompok, dan masyarakat menuju hal-hal yang positif melalui 

proses belajar. 

Pada uji mann-whitney yang membandingkan nilai pretest dari kelompok 

ceramah dan leaflet didapatkan nilai p=0,127, hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan pengetahuan antara responden dari kelompok ceramah 

maupun kelompok leaflet  sebelum mendapatkan edukasi karena nilai p>0,05. 

Menurut Arikunto (2005) Salah satu persyaratan penelitian eksprimen adalah 

mengusahakan kedua kelompok responden dalam kondisi yang sama sehingga 

paparan tentang hasil akhir dapat betul-betul merupakan ada dan tidak adanya 

perlakukan. Pengetahuan dasar responden yang sama antara kelompok ceramah 

dan leaflet karena seluruh responden menempuh pendidikan formal yang sama 

maupun lingkungan pendidikan yang sama. Selain itu, umur rata-rata responden 

adalah 16-18 tahun yang dapat menyebabkan pengetahuan siswa sama. 

Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan umur. 

umur yang semakin bertambah maka pengetahuan juga semakin luas atau 

pengetahuan akan semakin tinggi (Notoatmodjo, 2003).  
Tabel 5. Rata-rata Nilai Pretest, Posttest dan Selisih Nilai Pretest-posttest Responden Pada 

Kelompok Ceramah dan Leaflet 
Karegori Nilai Rata-rata nilai siswa 

Ceramah Leaflet 
Pretest 68,31±12,63 71,56±10,45 
Posttest 87,23±8,70 92,08±6,28 
Selisih pretest dan posttest 18,92±8,17 20.52±8,49 
 
Tabel 6 menunjukan perbandingan nilai rata-rata pretest dan posttest pada 

kelompok ceramah maupun leaflet. Dapat dilihat bahwa selisih nilai pretest dan 

posttest pada kedua kelompok tidak jauh berbeda yaitu pada kelompok ceramah 

18,92±8,17 dan pada kelompok leaflet 20.52±8,49 sehingga tidak terdapat 
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perbedaan yang bermakna antara metode edukasi melalui ceramah dan melalui 

leaflet dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Metode ceramah maupun metode 

leaflet sama-sama baik dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa.  

Pada uji mann-whitney yang membandingkan nilai selisih pretest dan 

posttest pada kelompok ceramah dan leaflet didapatkan hasil p=0,213, hal ini 

membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kelompok ceramah maupun 

leaflet dalam meningkatkan pengetahuan siswa.Pada penelitian yang dilakukan 

Novaliana (2011) pemberian edukasi dapat melalui metode ceramah dan 

pemberian leaflet dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Metode membaca dan 

menyimak dengan media leaflet lebih baik meningkatkan pengetahuan siswa 

dibandingkan melalui metode ceramah. Penelitian ini menunjukan hasil yang 

berbeda yaitu tidak terdapat perbedaan antara kedua kelompok, hal ini dapat 

disebabkan kurangnya minat siswa dalam membaca dan menyimak leaflet yang 

diberikan pada saat edukasi, kekuatan materi edukasi yang disampaikan pada 

leaflet terdapat perbedaan pada materi yang disampaikan dalam materi pada 

ceramah.  

Pada edukasi melalui ceramah siswa menyimak materi yang disampaikan 

penceramah pada saat pemberian edukasi sedangkan pada leaflet siswa mendapat 

paparan lebih lama yaitu sekitar 1 minggu, namun kurangnya minat siswa 

membaca informasi pada leaflet memberikan hasil yang kurang maksimal, 

sehingga tingkat pengetahuan siswa  yang mendapatkan edukasi melalui media 

ceramah maupun media leaflet tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa penyampaian edukasi melalui  ceramah dan leaflet sama-sama 

baik dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 1 Tebas 

Provinsi Kalimantan Barat mengenai penatalaksanaan swamedikasi jerawat. 
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PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pemberian edukasi 
dengan metode ceramah atau melalui media leaflet tentang penatalaksanaan 
swamedikasi jerawat pada siswa SMK ”X” Kalimantan Barat dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
1. Ada perbedaan yang bermakna (p=0,000) terhadap pengetahuan siswa setelah 

mendapatkan edukasi melalui ceramah atau media leaflet mengenai 

penatalaksanaan swamedikasi jerawat.  

2. Pemberian edukasi melalui ceramah dan leaflet menunjukan hasil yang tidak 

terdapat perbedaan yang bermakna ditunjukan dengan uji mann-whitney 

didapatkan hasil yang tidak signifikan (p=0,213). 

 
2. Saran 

Berdasarkan pada penelitian, saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Perlu dilakukan penelitian dengan membandingkan berbagai media dan 

metode penyuluhan sehingga dapat diketahui media dan metode yang efektif 

untuk digunakan dalam penyuluhan. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memberikan informasi tentang swamedikasi 

jerawat dengan menggunakan metode edukasi yang lainnya. 
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